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چکيده
ظرفیت سیاستگذاری به مفهوم توانایي دولت در توسعه یا ایجاد «گزینههههای خه مشهي بها کیفیهت» بها
استفاده از ترکیب و بهره برداری از منابع نهادی و سازماني به منظور دستیابي به اهداف است .ههدف از ارتقهای
ظرفیت سیاستگذاری ،کمک به دولت برای شناسایي هوشمندانه مسائل ملي ،تنظیم دستورکارهای قوی ،تدوین
و اجرای خ مشيهای اثربخش است .در این تحقیق با اتکا به طهر تحقیهق ترکیبهي اکتشهافي ،ابتهدا اجهزا و
عناصر مقوله ظرفیت سیاستگذاری در قوه مجریه کشور از طریق مصاحبه با خبرگان دولهت دههم و یهازدهم
(تعداد  11نفر) شناسایي شد و سپس از آنها خواسته شد تا تعیینکنندههای اصهلي ظرفیهت سیاسهتگهذاری را
بیان کنند .بر اساس راهبرد داده بنیاد ،متن مصاحبهها چندین بار مرور شد و مفاهیم زیادی به عنوان تعیینکننهده
ظرفیت سیاستگذاری شناسایي شد که در چندین فرآیند رفت و برگشتي ،این مفاهیم در چهار مقوله «عوامهل
نهادی»« ،قابلیتهای سیاستگذاری»« ،زیرساختهای سیاستگذاری» و «تعهامت

محیطهي مشهارکتجویانهه»

دسته بندی شد .در مرحله دوم ،مدل اکتشافيِ فاز کیفي از طریق توزیع پرسشهنامه در چنهد وزارتخانهه آزمهون
شد .نتایج حاصل از تحلیل عاملي تاییدی و مدلهای رگرسیوني در قالب مدلسازی معادال ساختاری در نرم
افزار  AMOS graph 11حاکي از برازش مدل با دادههای مشاهده شده است.
کليد واژه ها :ظرفیت سیاستگذاري ،عوامل نهادي ،قابلیت ها ي سیاستگذاري ،زيرساخت هاا ي سیاساتذذاري،
تعامالت محیطي
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مقدمه
امروزه ،حکومهتهها بهرای غلبهه بهر پیچیهدگيههای فراینهد سیاسهتگهذاری ،نیازمنهد
برخورداری از یک سری توانایيهایي هستند که از آنها تحت عنوان ظرفیت خ مشهي یهاد
ميشود (حسیني ،دانایي فرد ،و امهامي .)1333 ،همه جوامع در زمینه سیاستگذاری و اجهرای مهوثر
آن با موانع متعدد و البته نوظهوری مواجهاند (مجیهد پهور و نامهداریان .)1331 ،از طرفهي ،فعالیهت
فصلنامه علمي مطالعا

دولتها هم بیش از پیش در تیررس رسانهها و شبکههای اجتماعي قرار دارد و هر مساله یا
مشکل در کشورها در وهله نخست به دولهت نسهبت داده مهيشهود .بنهابراین کنکهاش در
ساختار و محتوای فعالیتهای دولت به منظور شناسایي ریشههای اصلي بيظرفیتي در ابعاد
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مختلف و بذل توجه به آنها توس دولتمردان شایان توجه اسهت .مطالعهه پدیهده «ظرفیهت
خ مشي (سیاست) و سیاستگذاری در نظام حکمراني» موضوعي جدید و در عهین حهال
پویاسههت .کشههورهای کانههادا ،اسههترالیا و آمریکهها بیشههترین سهههم را در مطالعههه ظرفیههت
سیاستگذاری داشتهاند .ارتقای ظرفیت نظام اداری برای تدوین و اجهرای خه مشهيههای
عمومي یکي از ضروریا

اجتناب ناپذیر در هر کشوری است .ارتقای ظرفیهت نظهام اداری

روشهای برنامهریزی شده و نظاممند در راستای بهبود است که هدف آن افزایش اثربخشي
نظام اداری است(رهنورد.)1332،
توجه به منابع نهادی و سازماني ،وجود گزینههای سیاسهتي فهراوان و و لهزوم انتخهاب
بهترین آن ،ظهور و بروز مسائل عمهومي ،برخهي از عهواملي هسهتند کهه مطالعها

پدیهده

ظرفیت سیاستگذاری را در سطو مختلف بسه و گسهترش داده اسهت .ظرفیهتسهازی
برای یک خ مشي ،یعني ارتباط دهي هوشمندانه مس له با خ مشي مربوطه است .بر طبهق
باکویس و اکوین ،)2112( 1خ مشي (سیاست) عبار
تتش ذهني برای تعیین مجموعه اقداما

است از انتخابي که بهه دنبهال یهک

اثربخش در یک زمینه خاص است .بر طبهق ایهن

تعریف ،تتش ذهني و فکری ،زیربنای سیاست (خ مشي) است .هونادل )1311(2ظرفیهت
را به عنوان توانایي برای پیش بیني و تهاثیرگهذاری بهر تغییهر تصهمیما
1

هوشهمند دربهاره

1. Bakvis And Aucoin
2. Honadle

سیاست توسعه برنامهها برای اجهرای سیاسهت جهذب منهابع مهدیریت منهابع و ارزیهابي
فعالیتهای فعلي برای هدایت اقداما

آینده تعریف کرده است .بر طبق این تعریف ،ظرفیهت

حوزه گسترده ای بوده و عمدتا معطوف به دانشگرایي و دانهشمحهوری در سیاسهت گهذاری
است (بازکوی و همکاران .)2111 ،1ظرفیت سیاست ،مفهومي است که تمام مسائل مرتب با اقهداما
سیاست و ظرفیت ،تتش ذهني در حکمراني است .پیتهرز )1333(2ظرفیهت را مشهتمل بهر
تدوین و اجرای خ مشي در جهت پاسهخگویي بهه تقاضهاهای اجتمهاعي ،دانسهته اسهت.
بنابراین ،آنچه که دولتها باید انجام دهند ،عبار

است از ارزیابي ظرفیت ها ی موجهود در

بخش های مختلف و تحریک نخبگان و حرفه گران به منظور حمایت از برنامهههای توسهعه
ظرفیت و ایجاد توازن بین بخش خصوصي و دولتي به عنوان دو دارایي مههم کشهور اسهت
(چونتوریز و همکاران .)2112 ،3باتوجه به مشکت

اقتصادی پیچیهده کهه در حهال حاضهر آحهاد

جامعه ایران با آن رو برو است ،به نظر مي رسهد کهه بخهش مهمهي از ایهن مسهائل ناشهي از
بيظرفیتي بخش دولتي کشور در تدوین و اجرای سیاست های مختلف است .بنابراین سوال
اصلي تحقیق این است که ظرفیت سیاستگذاری قوه مجریه شامل چهه عناصهری اسهت و
اینکه عوامل تعیین کننده ظرفیت سیاستگذاری این قوه کدامند؟
مبانی نظری و پيشينه

مقاله پژوهشي :تعیینکنندههای ظرفیت سیاستگذاری در بخش دولتي ایران :یک مطالعه ترکیبي

دولت در بررسي ،تدوین و اجرای سیاست را در بر ميگیرد (محمدی فهاتح .)1331 ،فصل مشترک

ظرفیت سیاستذذاري
ظرفیت سیاست مجموعهای از مهار ها ،منابع ،یا شایستگي ها و قابلیت هها ی ضهروری
برای انجام کارویژههای سیاستگذاری است (باجبای و هونگ .)2113 ،1همچنهین ،ایهن واژه بهه
ظرفیههت آژانههسهههای بخههش عمههومي در توسههعه و اجههرای سیاسههت خههوب اشههاره دارد.
سیاست(خ مشي) خوب آن است که با موفقیت اجرا شده و به اههداف تعیهین شهده نائهل
1. Baskoy Et Al,
2. Peters Guy
3. Chanturidze,Et Al
4. Bajpai And Hong

3

شود .هدف از ظرفیتسازی برای خ مشي ،کمک به انتخابهای هوشمندانه 1دولت اسهت
(پایینتر و پاییر .)2112 ،2دولتها در کنکاش محیطي ،تعیین جها

استراتژیک

(هولت و لینکوئیست،3

 .)2111ارزیابي داللتهای مربوط به گزینههای سیاست (باکویس ،)2111،1و اسهتفاده مناسهب از
دانش در سیاستگذاری (پیترز 1333 ،2و پارسونز )2111 ،3به ظرفیت نیاز دارند .ظرفیهت سیاسهت
یعني انسجام دروني خ مشي ،هماهنگي بین خ مشيهها و اسهتفاده از نظهرا
فصلنامه علمي مطالعا
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تخصصهي

سیاستگذاران در خ مشي .در جدیدترین تحقیقا  ،ظرفیت خ مشي بهه مفههوم توانهایي
ایجاد سیاست های شواهد محور و استوار 7با بکهارگیری روششناسهيههای تحلیلهي اسهت
(ولستد ،استدمن و هولت 2111 ،1اسکا

و بهاهلر .)2111 ،3اگهر دولهت نتوانهد تمهام عوامهل اثرگهذار

برتوانایي خود در توسعه خ مشهيههای خردمندانهه و اثهربخش 11را ارزیهابي کنهد ،گفتهه
ميشود که این یک خ مشي خوب 11نیست (پیترز .)1333 ،ظرفیت سیاست ،عبار

اسهت از:

ظرفیت بهرهگیری از منابع ،ظرفیت اجرای سیاست ،ظرفیهت علهوم سیاسهي 12و همهاهنگي
فرآیند سیاستگذاری در سرتاسر دولت (پارسونز 2111 ،وفارازمند .)2113 ،13پاینتر و پهاییر()2112
ظرفیت سیاست را به عنوان توانایي به میدان آوردن منابع ضروری برای کمک به انتخهاب
هوشمندانه جمعي و تعیین جها

استراتژیک برای تخصهی

منهابع کمیهاب بهه اههداف

عمومي ،تعریف کردهاند .هسهته اصهلي تمهام مفههومسهازیهها ،تاکیهد بهه انتخهاب هها ی
هوشمندانه است .تمرکز به انتخاب هوشمندانه ،کیفیت و پتانسیل کارکنان بخش عمومي را
به ذهن متبادر کرده و استخدام ،حفه و توسهعه کارکنهان شایسهته را مهورد تاکیهد قهرار

1. Intelligent Choices
2. Painter And Pierre
3. Howlett And Lindquist
4. Bakvis
5. Peters
6. Parsons
7. Robust, Evidence-Based Policy
8. Wellstead, Stedman, & Howlett
9. Scott & Baehler
10. Wise And Effective Policies
11. Good Policy
12. Politices
13. Farazmand

ميدهد(اکوین و باکویس .)2112 ،1بنابراین ،ظرفیت خ مشي یعني توانایي سهاختاربندی فرآینهد
تصمیمگیری ،هماهنگي آن در سرتاسر دولهت ،تزریهق تحلیهل هها ی تخصصهي بهه فرآینهد
خ مشيگذاری و اطمینان از اینکه این تحلیلها ،جدی گرفته ميشوند (پولیهدانو .)2111 ،2اگهر
ظرفیت یک بسته سیاستي ارتقاء یابد مفهوم آن این اسهت کهه ظرفیهت سیاسهي سیسهتم در
یافت(پیتهرز .)1333 ،ظرفیت سیاست هم به مرحله تدوین سیاست نظر دارد و ههم بهه مرحلهه
اجرا (قدر

و ظرفیت اجرایي سیستم دولت) و هم به انسجام و هماهنگي سیاست هها .بهر

طبق دیویس ،)2111(3در بحث ظرفیت خ مشي ،پیامدها ههم مههم اسهت :یعنهي توانهایي
دولت ها در تصمیم گیری و اجرای مجموعه اقداما
مطالعا

مورد نظر برای بهبود اقتصاد و جامعهه.

الیفانت ،ساموئل و هولت ،)2111( 1در خصوص ظرفیت ،عمهدتا مرحلهه تهدوین

خ مشي را که به خ مشيگذاری مبتني بر شواهد است ،در بر ميگیهرد .در ایهن خصهوص،
عمده صاحب نظران با دیدگاه نهادی به ایهن حهوزه پرداختههانهد .بهر همهین اسهاس ظرفیهت
حاکمیت ،2ظرفیت دولت ،3ظرفیت سیاست 7از جمله واژههایي هستند که بر آنها تاکیهد شهده
است .ظرفیت حاکمیت بیشتر در ادبیا علهوم سیاسهي دیهده میشهود .ظرفیهت حاکمیهت در
مقایسه با ظرفیت دولت و ظرفیت سیاست ،دارای حوزه وسیع تری است(دانهایي فهرد.)11 :1332 ،
پلیدانو )2111(1بین ظرفیت حاکمیت و ظرفیت بخش عمومي 3تفاو
اندیشه وی ،ظرفیت حاکمیت به سه بعد قدر

قائل شده اسهت .در

تحکم ،ظرفیت سیاست ،و ظرفیهت اجهرا
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پاسخگویي به تقاضاهای متغیر از طرف گروهههای ذینفهوذ و عامهه مهردم افهزایش خواههد

تقسیم شده است .ظرفیت بخش عمومي هم به سه الیه تقسیم مهي شهود :ظرفیهت سیاسهت،
ظرفیت اجرا و کارآیي عملیاتي(شکل شماره .)1
1. Aucoin And Bakvis
2. Polidano
3. Davice
4. Oliphant , Samuel & Hewlett
)5. State Capacity(Governance Capacity
6. Government Capacity
7. Policy Capacity
8. Polidano
9. Public Sector Capacity
10. Implementation Or Infrastructure Caoacity
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شکل  .2انواع ظرفیت در بخش عمومي از منظر پلیدانو(محمدی فاتح)1331 ،
فصلنامه علمي مطالعا

مدل کل گرايانه ظرفیت سیاستگذاري
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امروزه ،موفقیت فرآیند سیاستگذاری ،عتوه بر دولهت ،بهه شهبکهای از سهازمان هها و
بازیگران در اشکال مختلف بستگي دارد ،به همهین دلیهل کلوبهات  )2117( 1بها تمرکهز بهر
پیوندهای افقي و عمودی در دولتها بحث مهيکنهد کهه ههر دولهت ،ترکیبهي از نهادههای
پیچیده ،اقداما

و روشهایي از تفکر اسهت .بنهابراین بهه دلیهل تعهدد بهازیگران در عرصهه

خ مشيگذاری ،موضوع حاکمیت شبکهای و حتي حاکمیت مبتني بر گره یا کتف ،2مطر
شده است (لگ ،لین ،هوقس و گلیسون.)2112،3
به طور کلي ،ظرفیت جامعه ،ظرفیت بخش خصوصهي ،و ظرفیهت دولهت ،ظرفیهت
حاکمیت در هر کشور را رقم مي زند .ظرفیت حاکمیت ،فراسوی مهار هها ی فهردی و
قابلیت ها ی سازماني است و مشتمل بر ظرفیت هها ی مهدیریتي بهرای تسههیل و تحهرک
بخشي به منابع در بهین دولهت ،جامعهه و بخهش خصوصهي اسهت .بنهابراین ظرفیهت
حاکمیت به مفهوم ایجاد ارتباطا

باز بین دولت و جامعه برای حل مسائل ملهي اسهت

(ویو ،هولت و رامش.)2112 ،1
بر طبق مدل ،ظرفیت سیاستگذاری ،سه عامل فرآیند ،بافت سهازماني و نتیجهه (سهند
سیاست) را در بر ميگیرد .یعني فرآیندهای اثربخش توسعه سیاست و بافت سهازماني مولهد،
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1. Colebatch
2. Nodal Governance
3. Hughes & Gleeson, Legge, Lin
4. Wu, Ramesh & Howlett

منجر به شکلگیری اسناد خ مشي با کیفیت خواهد شد .در نخستین مراحل فرایند توسهعه
سیاست ،مدیران در خصوص تعریف مشکل و مشاوره با ذینفعان و موکتن مههم ،خواهنهد
پرداخت .بنابراین ،اعضای دولت ،بایسهتي زمهان کهافي بهرای انجهام تحقیهق ،جمهع آوری
شواهد ،دسترسي به دادههای خوب ،تقویت رواب با همتایان خود در خهار ،،و ارتبهاط بها
کند ،این امر نیازمند مشاورههای باکیفیت خطمشي 1است (سینگلتون.)2111 ،2
بر اساس مدل مفهومي تدوین شده ،ارتقای ظرفیت دارای سه بعد اصلي اسهت .بعهد اول
مشتمل بر متغیرهای ورودی است که بر کیفیت پردازش عناصهر ظرفیهت تاثیرگهذار اسهت.
بعد دوم ،فرایندهای پردازش مرتب با ظرفیت خ مشيگذاری است کهه عمهدتا متغیرههای
درون سازماني را شامل ميشود .این بعد از ظرفیت ،ظرفیت سازماني نام دارد و مشتمل بهر
منابع مادی و انساني درون سازماني است .در نهایت ،پردازشهای درون سازماني مرتب بها
خ مشيگذاری منجر به پیامدهای مرتب با خ مشي خواهد بود.
بر اساس مدل مفهومي ،فرآیند تدوین سیاست در درون وزارتخانهها صور

مهيگیهرد.

این فرآیند مشتمل بر شناسایي مساله ،تدوین دستور کهار ،و تهدوین سیاسهت مهيباشهد .از
طرفي در هر یک از این فرایندها ،مولفههای خ مشيگذاری خوب (بهروننگهری ،شهواهد
محوری ،نوآوری ،پیشنگری و )...دنبال ميشهود .بنهابراین در ایهن مهدل ،متغیرههای درون
سازماني ،محیطي و متغیرهای نتیجه به تصویر کشهده شهده اسهت .در ایهن تحقیهق صهرفا،

مقاله پژوهشي :تعیینکنندههای ظرفیت سیاستگذاری در بخش دولتي ایران :یک مطالعه ترکیبي

گروههای ذینفوذ را مد نظر داشته باشند .اگر قرار است دولت تصمیمههای پهر مغهز اتخهاذ

بخشي از ظرفیت دولت( ،قوه مجریه) مورد مطالعه قرار گرفته است کهه در شهکل  1نشهان
داده شده است.

1. High Quality Policy Advice
2. Singleton
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شکل  .1مدل کل گرايانه ظرفیت سیاستگذاري (يافتههاي تحقیق)

روش تحقيق
1

این تحقیق از نوع کهاربردی و ترکیبهي اسهت .اسهاس اسهتفاده از طهر ههای ترکیبهي ،
بهرهمندی از کثر گرایي 2است .از اینرو ،برای درک عمیقتر و پي بهردن همهه جانبهه بهه
ابعاد پدیده مورد مطالعه ميتوان از روش ترکیبي استفاده کهرد (یزدانهي .)1332 ،بهه ههر حهال،
11

1. Mixed Method Design
2. Triangulation

کثر گرایي یا زاویه بندی باعث کاهش انحراف در پژوهش شده و اعتبار همگهرا را بهبهود
ميبخشد .زاویهبندی برای توسعه یک روش اثربخش و برای تحلیل درست و تبیین درست
پدیده بکار ميرود (بني اسد .)1333 ،روشهای ترکیبي بر چهار قسم است :طر کثهر گهرا،1
آشیانهای (نهفته) ،2طر تبییني ،3و طر اکتشهافي .1ایهن تحقیهق در زمهره طهر اکتشهافي
سیاستگذاری از روش نظریه داده بنیاد(مصاحبه نیمه ساختار یافته بها  11نفهر از کهارگزاران
دولتي) و برای آزمون مدل از مطالعه همبستگي استفاده شد.
در طر پژوهش آمیخته اکتشافي ،ابتدا داده های کیفي جهت موشکافي پدیده مهورد
بررسي ،جمع آوری و شاخ

های الزم برای بررسي پدیهده (در اینجها ظرفیهت خه -

مشي گذاری و تعیین کنندههای آنها) احصاء و سپس داده های کمي در جهت تعیین نوع
رواب میان متغیرها گردآوری و تحلیل ميشوند(ژوهانسهون و انوگبهوزی )2111 ، 2در مرحلهه
دوم تحقیق هم از روش همبستگي بهرای ازمهون روابه سهاختاری بهین اجهزای مهدل
استفاده شده است.
جامعه آماری تحقيق در فاز کيفی و کمی
جامعه آماری تحقیق در فاز کیفي کلیه متخصصان خ مشيگذاری در قوه مجریهه و
مقننه هستند که عتوه بر تحصیت

عالیه ،دارای تجربه عملي در حوزه تدوین سیاست

مقاله پژوهشي :تعیینکنندههای ظرفیت سیاستگذاری در بخش دولتي ایران :یک مطالعه ترکیبي

متههوالي اسههت .در مرحلههه اول ایههن تحقیههق بههرای شناسههایي تعیههین کننههدههههای ظرفیههت

در بخش دولتي کشور هستند .روش نمونهگیری فاز کیفي ،گلوله برفي بوده است.

1. The Triangulation Design
2. The Embedded (Nested) Design
3. Explanatory Design
4. Exploratory Design
5. Johnson And Onwuegbuzie
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جدول .2نمونه آماري فاز کیفي تحقیق
نام و نام
خانوادگی
دکتر حمید جاوداني

سمت
پژوهشگر موسسه عالي پژوهش
در توسعه و آموزش عالي

موضوع مصاحبه یا
سخنرانی
سیاست پژوهي

مصاحبه در محل کار

ظرفیت خ مشيگذاری

مصاحبه با ایشان در منزل

فصلنامه علمي مطالعا
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دکتر فضلاله

پژوهشگر برنامه و بودجه مرکز

زارعپور

پژوهشهای مجلس

دکتر لطفاهلل

معاون پارلماني رئیس جمهور در

فروزنده

دولت دهم

دکتر ریاحي

یکي از وزرای دولتهای سابق

ظرفیت خ مشيگذاری

مهندس واعظي

کارشناس دولت سابق

ظرفیت خ مشيگذاری

دکتر محمد جتلي

رئیس مرکز پژوهشهای مجلس

دکتر فر ،اهلل
رهنورد
دکتر غتم پور
دکتر عز

آبادی

سخنرانيهای
نمایندگان مجلس

مصاحبه با ایشان در
ظرفیت خ مشيگذاری

سازمان مدیریت و
برنامهریزی

نقش پژوهش در
قانونگذاری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی

ظرفیت خ مشيگذاری

مرکز پژوهشهای مجلس

ظرفیت خ مشيگذاری

مرکز پژوهشهای مجلس

ظرفیت خ مشيگذاری

سایت مجلس و مرکز پژوهشها

ماخذ

نقشپژوهش
درسیاستگذاری

مصاحبه با ایشان در بخش
بسیج اساتید
مصاحبه با ایشان در بخش
بسیج اساتید
سایت و خبرگزاری ایسنا
مصاحبه ارتباطي در تکمیل
مدل تحقیق
مصاحبه در مرکز
پژوهشهای مجلس
مرکز پژوهشهای مجلس
سایتهای مجلس و ....

جامعه آماری تحقیق در بخش کمي قوه مجریه و سهازمان ههای تابعهه آن اسهت .حجهم
نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران  321نفر برآورد شد .بنابراین سهعي شهد بهه صهور
تصادفي تعدادی وزارتخانه مهم دولت بعتوه سازمان مهدیریت و برنامههریهزی و همچنهین
مرکز پژوهشهای مجلس به عنوان نمونه آماری انتخاب شوند .تعداد  123پرسشهنامه جمهع
13

آوری و مبنای تحلیل قرار گرفت.

جدول .1جامعه آماري تحقیق
توزیع شده

تحویل شده

وزار

ارشاد

11

11

وزار

دفاع

31

1

وزار

نفت

21

7

صنایع و معادن

31

22

31

1

11

31

ساختمان بسیج دولتمردان سابق

21

2

نهاد ریاست جمهوری میدان پاستور

21

1

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانهای غرب کشور

21

12

سازمان مدیریت و برنامه ریزی خیابان شهید بهشتي

31

2

21

12

مرکز پژوهشهای مجلس شورای استمي

21

11

اساتید و متخصصان خ مشيگذاری در دانشگاهها

31

11

تعداد کل پرسشنامهها

321

123

سازمانهای قوه مجریه

وزار

سازمان مدیریت و برنامهریزی میدان بهارستان
موسسه عالي آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه
ریزی کشور و واحدهای تابعه

علوم ،تحقیقا

وزار

و فناوری

سواالت تحقيق
 -ظرفیت سیاستگذاری در قوه مجریه شامل چه ابعادی است؟(فاز کیفي)

مقاله پژوهشي :تعیینکنندههای ظرفیت سیاستگذاری در بخش دولتي ایران :یک مطالعه ترکیبي

تعداد پرسشنامههای

تعداد پرسشنامههای

 تعیین کنندههای ظرفیت سیاستگذاری در قوه مجریه شامل چه ابعادی است؟ (فهازکیفي)
 میزان برازش مدل مفهوميارائه شده با دادههای کمي ،چگونه است؟(فاز کمي)روایی و پایایی تحقيق در فازکمیو کيفی
روایي پرسشنامه در فاز کمي توس سه نفر از محققان رشته مدیریت دولتي در دانشهگاه
امام علي(ع) بررسي و تایید شد .در این مرحله اصتحا

مختصری در پرسشنامه لحاظ شد.

البته پس از توزیع پرسشنامه ،روایي سازه در نرم افزار آموس بررسي شد و بارههای عهاملي
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سواال

بیش از  1.3بود .همچنین پایایي پرسشنامه هم از طریق آلفای کرانباخ ،مقهدار 1.13

حاصل شد که قابل قبول است .اما ماهیت مفهوم روایي در پژوهش های کیفي بهه بازنمهایي
مشارکتکنندگان ،اهداف پژوهش و مناسب بودن فرآیندها ارتباط دارد (فقیهي و علیزاده.)1311 ،
به عبار

بهتر برای تضمین تدریجي روایي و پایایي در طي فرایند پژوهش کیفي ،از ساز و

کاری با عنوان «ممیزي پژوهش» استفاده مي شود .این سهازوکارها در ههر کهدام از مراحهل
فصلنامه علمي مطالعا

پژوهش تزریق مي شوند تا با شناسایي و اصت خطاها قبل از نفوذ در الگو و قبل از اینکهه
تحلیل را مخدوش سازند ،نوعي یافته های پژوهشي معتبر ایجاد کند .در مقاطع مختلف گهام
کیفي تحقیق سعي شده است که روایي به پژوهش تزریق شود .بنهابراین در مرحلهه تحلیهل
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محتوای مصاحبهها با بهره گیری از نظرا
صور

خبرگان سعي مي شود که کیفیت تحلیل محتهوای

گرفته تضمین گردد و اعتبار آن از نظر خبرگان تایید شود .برای آگاهي از پایایي در

بخش کیفي از روش توافق درون موضوعي استفاده شده است .پایایي در تحلیل محتوا یهک
مفهوم کلیدی است .محاسبه پایایي بین کدگذاریهای انجهام گرفتهه بهدین ترتیهب خواههد
بود(بیابانگرد:)1312،

در فرمول فوق M ،تعداد موارد کدگذاری شده بین دو کدگذار است که بین آنهها توافهق
وجود داشته است و N1و  N2به ترتیب تعداد کل موارد کدگذاری شده توسه کدگهذار اول
و دوم است (بیابهانگرد .)112 :1312 ،پایایي مصاحبهها بر اساس روش توافق درون موضهوعي و
با کدگذاری دو نفر در جدول شماره  3دیده ميشود.
جدول  .9پايايي مصاحبه

11

مصاحبه
شونده

تعداد کل
کُدها

تعداد
توافقات

پایایی بازآزمون
)درصد(

کد A

31

11

1.12

کد E

13

1

1.11

کد F

72

32

1.13

کل

113

22

1.17

کدگذاري باز و محوري يافتههاي تحقیق
با خبرگان مختلف قوه مجریه در وزارتخانهها ،سازمان مدیریت و برنامههریهزی بهه همهراه
موسسا تابعه آن مصاحبه شد که تعداد کهل مصهاحبههها بهه ده مهورد رسهید .بها برخهي از
مشارکت کنندگاني که قبت مصاحبه شده بود ،بهرای از بهین بهردن تفهاو هها و اختتفها

و

صفحه رسید .محقق تمام مصاحبه ها را خود انجام داده است .بعهتوه ،از مصهاحبهههای وزرا،
نمایندگان مجلس ،محققان مرکز پژوهش ها ی مجلس شورای اسهتمي در سهایتهها و برخهي
سخنرانيهای صوتي بهره گیری شد .برای اطمینان از روایي (اعتبهار) و پایهایي دادههها ،تمهام
مصاحبهها ضب شد .بههعهتوه ،در طهول مصهاحبههها و در مهوارد حسهاس از چکیهدهههای
انعکاسي ،1استفاده شد .نگارنده در چکیده های انعکاسي ،از آنچه که فکر ميکرد هسته اصهلي
بحث است ،یک توضیح شفاهي ارائه مي کرد تا سوء تفاهما کنترل شوند این تکنیک بهرای
مصاحبه شوندگان ،خوشایند بود ،زیرا آنان این تکنیک را نهوعي شهنود فعهال ،2تلقهي کردنهد.
نگارنده پس از صرف چندین ساعت زمان برای تکمیل یک مصاحبه ،یهک ختصهه کتبهي از
آن ،تهیه ميکرد که در کدگذاری باز بسیار موثر بود .در خصوص سواال تحقیق بایهد گفهت
که پویشگران داده بنیاد ،سواالتي که از مشارکت کنندگان ميپرسند که بر فهم نحوه تجربهه آن
فرایند توس افراد و شناسایي گامهای آن فرآیند تاکید دارند (فرایند چه بوده ؟ چگونهه اجهرا
شده است؟) پژوهشگر پس از بررسي مقدماتي این موضوعا

بحث انگیز ،مجددا رو بسهوی

مقاله پژوهشي :تعیینکنندههای ظرفیت سیاستگذاری در بخش دولتي ایران :یک مطالعه ترکیبي

تکمیل مصاحبه ،مجددا تماس گرفت شد و حجم یادداشت ههای حاصهل از مصهاحبه بهه 21

مشارکتکنندگان آورده و سؤالهای جزئيتری را برای مرحله کدگذاری محوری خود از آنهها
ميپرسد ،سؤالهایي مانند :مهمترین بخهش فراینهد سیاسهتگذاری چهه چیهزی خواههد بهود؟
(پدیده محوری) چه چیزی باعث رخ دادن این پدیده ميشود؟ (تعیین کنندهها) .بهرای انجهام
مصاحبه در خصوص تعیین کنندههای ظرفیت خ مشيگذاری ،ابتدا یک سهوال کلهي مطهر
شد و سپس محقق ،به اقتضای پاسخهای مصاحبه شهونده ،سهواال

دیگهری را مطهر کهرد.

سوال اصلي تحقیق این بود که ماهیت ظرفیت سیاستگذاری چیست و از چه ابعهادی تشهکیل
1. Reflective Summaries
2. Active Listening
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شده است؟ سایر سواال معطوف به پدیده محوری (تعیین کنندههای ظرفیهت سیاسهتگذاری
و ابعاد و مقولههای آن) ،بود .ابتدا ،محتوای تهک تهک مصهاحبهههای ضهب شهده ،تحلیهل و
کدگذاری شد (کدگذاری باز ) و پس از تحلیل آخرین مصاحبه ،بار دیگر تمام کهدها در کنهار
هم قرار گرفت تا مفاهیم خهرد در قالهب مقولههههای کهتن دسهته بنهدی شهوند (کدگهذاری
محوری) .در کدگذاری باز ،ابتدا متن مصاحبهها ،کدگذاری تفصیلي ميشهود (جهدول شهماره
فصلنامه علمي مطالعا

 ،)1سپس در مرحلة بعد کدها ،پاالیش شده و کدگذاری بهاز مراحهل تکامهل خهود را سهپری
ميکند و ابعاد سیاستگذاری و تعیین کنندههای آن در قوة مجریه مشتمل بر مفاهیم و مقهوال
تلخیصي شناسایي ميشود .از این رو ،پژوهش حاضر برای شناسایي نکتههای اصلي مصهاحبه
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از تحلیل محتوا استفاده کرده و در دسته بندی مفاهیم در قالب مقولهههای بهزر تهر از نظریهه
داده بنیاد بهره گرفته است.
جدول  .1کدهاي اولیه(باز) در خصوص ظرفیت سیاستگذاري در قوه مجريه
کدهای اوليه حاصل از مصاحبه در خصوص ظرفيت سياستگذاری
دیدگاه تخصصي به پستهای اجرایي به جای نگاه سیاسي ،اختیارا
فرانقش و جهادی ،قدر

استخدام قوه مجریه ،ثبا

زیهاد رئهیس جمههور ،رفتارههای سهازماني

خدمتي مدیران ،اجرای نظام جامع مهدیریت نیهروی انسهاني

دانش بنیان ،نظام تامین اجتماعي قوی و موفق ،در اختیار داشتن نیروی کار جهوان  ،اسهتفاده از تجهارب مهدیریتي
قبلي ،کیفیت رابطه مدیر و کارمند ،تدوین خ مشي هها بها دیهد سیسهتمي و هماهنهگ (بعهد فرهنگهي ،اقتصهادی،
اجتماعي و ،)...باور و تعهد خ مشي گزاران ،تشکیل کمیته هماهنگي مجلس و دولت برای بررسي ابعاد مختلهف
یک سیاست ،تقویت دیدملي به جای بخشي نگری در تدوین ،رعایت قوانین علمي خ مشي گذاری ،تشکیل اتاق
فکر در تمام فازهای سیاست ،پیونددهي محقق به سیاستگذار ،ظرفیت رهبری عالي ،اسهتعداد شناسهي در دولهت و
حرفهای سازی منابع انساني ،قرار دادن نظام آموزشي در جهت نیازمندی ها  ،کمهک بهه توسهعه کارراههه کارکنهان
دولت ،تعیین و تصریح ویژگيهای حرفه خ مشيگذاری برای یافتن فرد متناسب با آن ،ثبا

خدمتي ،ایجاد سهاز

و کارهای همسوسازی اهداف شخصي و سازماني ،ساخت ساز و کارهای جدید مشارکت مردم ،تهرویج گفتمهان
در جامعه در خصوص موضوعا

خ مشي ،شفاف سازی و اعتم شکست هها و موفقیهت هها بهه مهردم ،اصهت

ساختار به منظور جایابي نظام پیشنهادها ،مشارکت،کار تیمي و  ،..آموزش ،تجربه و نظام مشارکت به عنهوان مثلهث
بهبود سیاست ها ،تاسیس شرکتهای دانش بنیان در حوزه خ مشيگهذاری ،تعریهف حهوزه فعالیهت مشهاوران و
استفاده عملي از آنها ،فرهنگ سازی دولهت الکترونیهک در دولهت و دینفعهان ،جلهب مشهارکت مهردم از طریهق
شبکههای مجازی ،استفاده از نخبگان خار ،از کشور ،استفاده از تجهارب کشهورهای دیگهر ،تعامهل هدفمنهد بها
جهان ،دیدگاه تخصصي به پستهای اجرایي به جای نگهاه سیاسهي ،اختیهارا
سازماني فرانقش و جهادی ،قدر
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استخدام قوه مجریه ،ثبا

زیهاد رئهیس جمههور ،رفتارههای

خدمتي مدیران ،اجرای نظام جامع مهدیریت نیهروی

انساني دانش بنیان ،نظام تامین اجتماعي قوی و موفق ،در اختیار داشهتن نیهروی کهار جهوان  ،اسهتفاده از تجهارب
مدیریتي قبلي ،کیفیت رابطه مدیر و کارمند.

يافتههاي فاز کیفي تحقیق (کدگذاري محوري)
در مرحله دوم ،کلیه کهدهای جهدول شهماره  1در قالهب دو مقولهه جداگانهه (ظرفیهت
خ مشيگذاری و عوامل تعیین کننده آن) به همهراه مفهاهیم ههر مقولهه طبقهه بنهدی شهد.
بنابراین ابتدا مقوله نخست (ظرفیهت خه مشهي گهذاری) و سهپس تعیهین کننهدهههای آن
خ مشي حکومت مفهومي گسترده است که همه حوزههای مسائل مربوط به سهازوکارهای
حکومت را برای بازنگری ،تدوین و اجهرای خه مشهي در درون قلمهرو خهویش پوشهش
مي دهد .به طور کلي ظرفیت خ مشي یعني توانایي خدما
«گزینه خ مشي با کیفیت» برای دولت است .ظرفیت به قدر

عمهومي در توسهعه یها ایجهاد
یا توانایي بکهارگیری منهابع

برای رسیدن به اهداف اشاره دارد .واضح است که ظرفیت خ مشي ماهیت و کیفیت منهابع
در دسترس را برای اهداف بخش عمومي یها فراتهر از آن ،و اقهداما

و رویههههایي کهه از

طریق آنها منابع بسیج شده و مورد استفاده قرار ميگیرند را در برمهيگیهرد .بنهابراین منهابع
مشهود و نامشهود در تبیین ظرفیت خ مشي نقهش اساسهي دارد و بهه عنهوان بخهش مههم
ظرفیت مطر است .البته مفهوم ظرفیت بهه ویژگیههای سهاختاری و ذخهایر منهابع سیسهتم
حکمراني نیز اشاره دارد .ظرفیت خه مشهي رابطهه بهین متغیرههای متعهدد ازجملهه اینکهه
بخشها چگونه با یکدیگر و سازمان های مرکزی تعامل دارند ،چگونه بخشها و سازمان های
مرکزی در ذهن افراد تفسیر ميشوند .چگونه افراد و جوامع خ مشي یک کهار خه مشهي
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شناسایي و تحلیل مي شوند .براساس نظهر مصهاحبه شهوندگان و ادبیها

تحقیهق ،ظرفیهت

متعالي را تعریف ميکنند ،چگونه استخدام و آمهوزش کارکنهان اتفهاق مهيافتهد و چگونهه
ظرفیت خ مشي در نهادهای پژوهشي و کانون های تفکر وجهود دارد را در بهر مهيگیهرد.
فصل مشترک سیاست و ظرفیت ،تتش ذهني در حکمراني است .بنابراین ظرفیت در حوزه
حاکمیت یعني توانایي ساخت آینده از طریق اراده و انتخاب جمعي هوشمندانه .معنای عهام
ظرفیت باالی خطمشي ،همان لوایح قوی و کارشناسي شده ای است که از سوی دولت بهه
مجلس ارائه ميشود .در این خصوص ،یکي از خبرگان بخش عمومي معتقد اسهت« :لهوایح
معموال به گونهای است که از کانال وزارتخانهها به کمیسیون پشتیبان نهاد ریاست جمهوری
ارائه شده و در آنجا پخت و پز مهيشهود و بعهد از آن وارد هی هت دولهت شهده و پهس از
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تصویب به مجلس ارائه ميشود .در مجلس هم در کمیسهیونهای تخصصهي مهورد بررسهي
قرار گرفته و سرانجام به صحن علني مجلس آمده و نتیجه نهایي آن در قالب رایگیهریهها
مشخ

ميشود .الیحههها چهون از سهوی متخصصهین مهرتب مهثت حهوزهای در وزار

کشاورزی تدوین ميشوند معموال کارشناسيترنهد .امها در مجلهس ایهن گونهه نیسهت کهه
متخصصین آن رشته یا حتي کمیسیون تخصصي ميتواند اظهار نظر کند».1
فصلنامه علمي مطالعا

بنابراین ،مشخ

است که ارائه لوایح با کیفیت و با حداکثر کارشناسهي توسه دولهت

ميتواند از موانع و نظرا

غیرمتخصصان در مجلس جلوگیری کند و سیاست را تها تحقهق

اهداف نهایي ،با موفقیت همراه سازد .بر اساس مصاحبه با کارشناسان دولت ،مفاهیم شهکل
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دهنده ظرفیت خ مشيگذاری در ادامه آورده شده است (جدول شماره .)2
ـ شناسایی هوشمندانه مسائل و تنظيم دستور کار قوی

نخستین مرحله از خ مشيگذاری شناسایي مسائل است .شهناخت دقیهق و هوشهمندانه
مساله ،زمینه ساز ظهور سیاست مناسب و در نتیجه اسهتفاده بهینهه از منهابع مختلهف بهرای
پاسخگویي به آن مساله/مشکل است .با توجه به اینکه مشهکت

و مسهائل قهرن بیسهت و

یکم ،چند بعدی و پیچیده ميباشند ،در نتیجه ذینفعان زیادی دارند و ظرفیت در این بعد به
مفهههوم توانههایي شههناخت هوشههمندانه مسههائل و صههف آرایههي ذینفعههان کلیههدی و بسههیج
عموميبرای حل آنها است .گاهي اوقا  ،حهواد

غیرمنتظهره پهیش مهيآیهد کهه سیاسهت

جدیدی را ميطلبد ،زیرا چنین حوادثي پاسخ فوری ميطلبند .اگر چنین شهرای و ظرفیتهي
در فرآیند خ مشيگذاری نباشد فرصتها از دست ميرود و نظام خه مشهيگهذاری غیهر
کارآمد جلوه خواهد کرد .تهیه دستور کار ،مرحله بعدی و مهم چرخه خه مشهيگهذاری و
منشاء خ مشيهای دولتي است .ماهیت دستور کار بیهان کننهده پیچیهدگيههای زیهادی در
نحوه قرار گرفتن یک مساله در دستور کار دولت یا سازمان های دولتي است .این پیچیهدگي
از احساس نیاز به سیاست در احزاب و گروه ها تا افراد یا حتي خود دولت شروع شده و تا
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 .1مصاحبه با نمایندگان مجلس ،در بني اسد ،رضا .ارتقاء ظرفیت خطمشيگذاری در مجلس شورای استمي :پژوهشي
کیفي .رساله دکتری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

قانعسازی دولت جهت بررسي و پاسخ به آن ادامه مي یابد .دستور کار ،فراینهدی اسهت کهه
نشان ميدهد یک مس له چگونه در سطح جامعه مطهر گردیهده و سهازمان مسه ول ،آن را
برای تجزیه و تحلیل و یافتن راهحل در اولویهت بررسهي قهرار مهيدههد .در بحهث تنظهیم
دستورکارهای قوی باید گفت که دستورکار باید مورد توجه عموم مردم قرار گیرد و دغدغه
محسوب نميشود و در دستور کار عمومي قرار نميگیرد .برای تعیین دستور کارهای قهوی،
استفاده از استراتژی ها ی پیشنگرانه و پس نگرانه برای جهذب رسهانه و عتیهق وزارتهي در
خصوص یک مساله ،مفید است .تحقیقاتي که در خصوص شبکههای موضوعي خه مشهي
صور

گرفته است بیانگر این است که دولت ها یي که دارای کارآفرینان کمیتهای خ مشي

1

هستند و ميتوانند هم در ایدهها ،پژوهشها ،و پیوند با دولتهای دیگر از طریق شبکهههای
خارجي ،سرمایهگذاری کنند ،و هم بر درک فرهنگ دولت و پویایيهای سیاستگهذاری از
طریق شبکهههای موضهوعي داخلهي سهرمایهگهذاری کننهد ،در تعیهین دسهتورکار و وضهع
سیاستهای نوآورانه موفقتر هستند (ویز.)2111 ،2
مهمترین عوامل مؤثر در تدوین دستورکار ،افکار عمومي ،گرایشهای سیاسي و وقهایع
و بحرانهای داخلي مي باشند .دولت تحت تأثیر افکار عمومي لوایح خود را تدوین ميکند.
عناصر تعیین کننده دستور کار باکیفیت عبارتند از :کیفیهت پیشهنهادا

بهرای حهل مشهکل،

تاثیر رسانه ملي در قرار دادن دغدغهههای عامهه در دسهتورکار دولهت ،انجهام پهژوهش در
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کلیه آحاد مردمي باشد که از مساله متاثر شهدهانهد وگرنهه موضهوعي حهاد و حهائز اهمیهت

خصوص پیوند دولت ،رسانه ،و مردم در خصهوص دسهتورکارگذاری ،انجهام پهژوهش در
خصوص دستورکارگذاری ،تحقیق و ارزیابي سیاست پیش از دسهتورکار ،درک پیونهد بهین
مساله ،خ مشي و سیاست ،در نظر گرفتن مساله /مشکل به عنوان واحد تحلیل ،شهفافیت و
نافعیت دستورکار (اسوانسهون .)1331 ،3مصاحبه شوندگان معتقدند که وزارتخانههای قوه مجریه
باید قادر باشند ،مسهائل مهمهي کهه نیازمنهد توجهه زودهنگهام هسهتند را شناسهایي کننهد و
دستورکار مرتب با آن را تعیین کنند.
1. Committed Policy Entrepreneurs
2. Weiss
3. Swanson
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ـ سياستگذاری و تصميمگيری هوشمندانه

ماهیت تدوین سیاست از نوع تصمیم گیری است .بنابراین بحث جمهع آوری و پهردازش
اطتعا

از یک طرف و حل تعارض بین بازیگران عمومي و خصوصهي و دپارتمهان هها ی

دولت از طرف دیگر مههم اسهت .ظرفیهت سیاسهتگذاران بهرای تصهمیمگیهری مسهتقیم در
خصوص سیاسهت و سهپس ردیهابي طهرفههای تاثیرگهذار بهر تصهمیما  ،هسهته اصهلي
فصلنامه علمي مطالعا

تصمیمگیری هوشمند است.
یکي از استانداردهای تصمیما

هوشمند و اصهولي ایهن اسهت کهه آیها قضهاو ههای

موجود در تصمیم ،روشن ،مستدل و مبتني بر رایزني ها ی بي طرفانهه اسهت .وجهود حافظهه
سازماني و نهادی یعنهي کهارکرد دائمهي شهبکهههای اطتعهاتي و سیسهتمهها مهيتوانهد بهه
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تصمیم گیری هوشمند کمک کند .بنابراین ميتوان گفت که تصمیم سازان باید رهنمودههایي
را از تحلیلگران خ مشي اخذ کنند که این رهنمودها مبتني بر دادهههای روشهمند و زمهان
واقعي باشد .تحقق تصمیم گیری هوشمند ،نیازمند ترکیبي از عامهل هها ی انسهاني و ماشهیني
است.
سیستم ها ی خبره ،سیستم ها ی تصمیم یار و سیستم ها ی اطتعهاتي مهدیریت مهي تواننهد
اطتعا

الزم ،به موقع و منظم را در اختیهار تصهمیم گیهر قهرار دهنهد تها آنهها بتواننهد راه

حلهای عالمانه در قبال مسائل پیچیده ارائه کنند.در یکي از اظهارا

محققهان آمهده اسهت:

«در برخي از موارد لوایح کم کیفیت وارد مجلس ميشوند و مجلهس ههم نمهيتوانهد آن را
چندان ارتقا دهد و در مجلس ممکن است چهار بند آن کم و زیاد شود .اگهر یهک طهر و
الیحه از ابتدا ضعیف باشد .ممکن است در مجلس درصدی بهبود پیدا کنهد امها ایهن اقهدام
منجر به اصت اساسي در آن نميشود .طبیعي اسهت کهه پهس ورود بهه اجهرا ههم دچهار
نقصان هایي خواهد بود و منجر به شکست خ مشي در مرحله اجرا خواهد شد و یا اینکهه
طر یا الیحه مصوب مکررا در مجلس شهورای اسهتمي بها تبصهرههها و استفسهاریهههای
مختلف روبرو باشد و قانوني مادر و ماندگار نشود».
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1

1مصاحبه با نمایندگان مجلس ،در بنياسد ،رضا( .)1333ارتقاء ظرفیت خطمشيگذاری در مجلهس شهورای اسهتمي:
پژوهشي کیفي .رساله دکتری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

ـ جذب ،آرایش و بهرهبرداری از منابع

بعد دیگر ظرفیت ،منابع مرتب با سیاست و نحوه آرایش ،جهذب و مهدیریت آن اسهت.
زماني که منابع به طور کلي مبنا و زیربنای تحلیل خ مشي قرار مهيگیرنهد از آن بهه عنهوان
ظرفیت خ مشي یاد ميشود .در بحث منابع هم بههرهبهرداری از منهابع مههم اسهت و ههم
ظرفیت جذب آنها .چون هر سازماني لزوما با داشهتن توانهایي در جهذب منهابع بهه معنهای
بهرهبرداری نداشته باشند .به هر حال افت ظرفیت خ مشي و بيظرفیتي آن ناشهي از عهدم
استفاده دولت منابع مختلف است .عدهای معتقدند ،کاهش روحیهه و پهاداشههای اعطهایي
(منابع مالي) باعث شده است که افراد توانمند از شغلههای دولتهي دور شهوند(پیتهرز.)1333 ،
یکي از مصاحبه شوندگان در خصوص منابع اظهار داشت« :از مفهوم حقوقي دولت هویهدا
است که مس ولیت دولت چیست شما وقتي گذشتههای دور را نگاه مي کنیهد مهي بینیهد کهه
دولت ها ی روزگاران قدیم چند تا ماموریت اصلي داشتند یک ماموریت بحث دفاع و تثبیت
قلمرو کشورشان بودودر کنار آن تامین منابع برای دفاع یا تثبیت قلمرو خودشهان یها حفه
حکومت خودشان بود پس یک مس ولیت وصول منابع وتامین منابع برای دفاع و بعد بحهث
دفاع و تجهیز قشون و لشکر بود(متن مصاحبه)» .بنابراین منابع بعنوان یکي از اصهلي تهرین
ابعاد ظرفیت دولت قلمداد شده است.
ـ ساختاردهی و هماهنگی فرآیند سياستگذاری

مقاله پژوهشي :تعیینکنندههای ظرفیت سیاستگذاری در بخش دولتي ایران :یک مطالعه ترکیبي

توانایي هزینه کردن آن نیست .ممکن است دولتها ،جذب منهابع داشهته باشهند امها تهوان

بیشتر رواب و فرایندهای قابل توجه برای پدید آوردن ظرفیت خ مشيگذاری میاان
بخشي هستند .بیشتر بحث های حکومت خوب ،حکمراني خوب بر ویژگي های عمهومي
همچون تمهیدا

قانوني ،رویههای گسترده پاسهخگویي ،نظهام همهاهنگي درون بخشهي

متمرکزند .ظرفیت هماهنگي و ساختاردهي عمدتا در ارتبهاط بها مسهائل افقهي در دولهت
مطر شده است .سیاست هایي که از لولههای بخاری 1دولت بیرون مهيآیهد بایهد بتوانهد
متخصصان وظیفهای را در تمام سطو دولت با گروههای ذینفوذ ،و دیگهر جانبهداران در
22
1. Stovepipes

درون قلمرو سیاست ،متصل کنند (اتکینسون و کلمهن .)1332 ،1ایزوله بودن مسهائل سیاسهت و
جدایي یک مجموعه از مشهکت

از دیگهری ،باعهث شهده اسهت کهه بحهث همهاهنگي

سیاست ها مطر شوند .بنابراین در حاکمیت اثربخش دغدغههههای جهدی در خصهوص
هماهنگي خ مشيها وجود دارد و ظرفیت خ مشيگذاری به معنای توانایي کارکردن در
بین حوزههای کارکردی قراردادی خ مشهيهها و توانهایي بهرای انتخهاب اسهتراتژیک و
فصلنامه علمي مطالعا

بازتوزیعي در بین برنامهها است .اتخاذ تصمیماتي که بتواند در هماهنگي برنامهها کمهک
کند ،نیازمند توان برای ارزیابي شاخ

ها ی نسبي از مساعد هها ی مختلهف نسهبت بهه

اهداف دولت است (اسچارپف .)1313 ،2بنابراین اعتقاد بر این است که دولت ها در مهدیریت
مطر شده است .یکي از مصاحبه گران در این خصوص معتقد است« :از جمله مسهائلي
که مي تواند دولت را به اهداف کتن برساند ،این است که اوال دولهت سهاختار چابهک و
ظریف داشته باشد و از طرفي سهاختار دولهت نبایهد خیلهي پههن باشهد (مهتن مصهاحبه
تحقیق)».
جدول .0مقوله ظرفیت سیاستذذاري
مقوله

پایش و شناسایي هوشمندانه مسائل ملي
اتخاذ تصمیما

هوشمندانه و آیندهنگر

جذب ،مدیریت و آرایش منابع در قوه مجریه
پیشبیني ،پایش و مدیریت تغییرا
ساختاردهي و هماهنگي فرآیند سیاستگذاری در قوه مجریه
تنظیم دستورکارهای قوی
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سیاستگذاری

ظرفیت سیاستگذاری

مفاهيم

منبع کد
مصاحبه و ادبیا
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مسائل افقي ،توفیقا

اندکي داشته اند و هماهنگي سیاست به عنوان یهک ظرفیهت جدیهد

1. Atkinson And Coleman
2. Scharpf

يافتههاي فاز کیفي :تعیینکنندههاي ظرفیت سیاستذذاري
بر اساس دیدگاه مشارکت کنندگان پژوهش(کارکزاران دولهت دههم و یهازدهم) ،چههار
مقولههة عوامههل نهههادی قههوه مجریههه ،قابلیههتهههای خ ه مشههيگههذاری ،زیههر سههاختهههای
خ مشهيگهذاری و تعهامت

محیطهي مشهارکتجویانهه را بهه عنهوان تعیهین کننهدهههای

نخست به عوامل درون سازماني و مقوله چهارم به عوامل محیطي اشاره دارد .بنهابراین ایهن
سه مقوله ،موجب ظهور و بروز پدیدهای به نام ظرفیت خ مشيگهذاری مهيشهوند و آن را
قو

ميبخشند .به عبار

تعامت

دیگر ،عوامل نهادی ،زیرساختي ،قابلیتهای خ مشيگهذاری و

محیطي مشارکتجویانه ،منجهر بهه شناسهایي هوشهمندانه مسهائل ،تنظهیم دسهتور

کارهای قوی و تدوین خ مشيهای با کیفیت خواهد بود.
مقوله عوامل نهادي
براساس مصاحبه ،تعدادی از مفاهیم تعیین کننده ظرفیت سیاسهتگذاری ،تحهت عنهوان
عوامل نهادی نامگذاری شدند .هر جایي که منابع استراتژیک نهادی وجود داشته باشهند بهه
طور مستقیم یا غیر مستقیم با ارتقای ظرفیت خ مشي در ارتباط هستند .عمدتا هم مصاحبه
شوندگان و هم ادبیا

تحقیق مبین آن است که قابلیهتهها و ظرفیهتههای ههر دولتهي در

نهادها واقع شده است .بر طبق ایوانس و همکاران )2113( 1شهرای نههادی ،نقطهه آغهازین
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سیاستگذاری و تحت عنوان «پیشرانهای ظرفیت خ مشي» شناسایي کهردیم .سهه مقولهه

توسعه سیاست است .این شرای مبین فضایي است که آژانسهای درون دولت ،ایجاد شده
و اصت ميشوند .نهادها با شکلدهي بهر رفتارههای اجتمهاعي ،تعامهل اجتمهاعي و اقهدام
جمعي را پرورش ميدهند و همچنین هزینههای هماهنگي را کاهش مي دهند .اقتدار ،تهوان
سیاسي ،2ثبا

سیاسي ،منابع ،ساختارها و رویههای مهدیریتي باثبها  ،و قهدر

بخههشهههای مختلههف از شههاخ

تعامهل بها

ههها و زیههر مقولههههههای ظرفیههت نهههادی تلقههي

ميشوند( .)OECD,2113تقویت عوامل نهادی شامل ایجاد سازوکارهای قهانوني روابه بهین
1. Evans Et Al
2. Political Weight
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نهادها ،بهبود محی و ترتیبا

قانوني برای ایفای نقش نهادها ،فراهم نمودن بسهترهای الزم

برای افزایش تناسب قوانین و مقررا

سهطو بهاالتر بها سهطو پهایینتهر ،تقویهت نقهش

کارگروهها و شوراهای تخصصي ،واگذاری بیشتر امور محلي به نهادهای محلهي اسهت .در
ادامه ابعاد مقوله عوامل نهادی قوه مجریه بررسي و تحلیل ميشود:
ـ اعتماد در قوه مجریه
فصلنامه علمي مطالعا

1

بر اساس دیدگاه مک نایت و همکاران ( ،)2112اعتماد نهادی بدین معني است کهه افهراد
بر این باورند که ساختارهای الزم برای پیش بیني یک آینده موفق در پس تتش ههای آنهان در
سازمان وجود دارد (الونن .)2111 ،2تأثیر اعتماد در بهبود و رشد کارایي و اثربخشي سهازماني ،در
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سازمان های با شبکههای دیوانساالرانه و مبتني بر دانهش و نیهز ایجهاد همکهاری میهان فهردی
درون سازماني بسیار اهمیت دارد .اعتمهاد ،اثربخشهي ارتباطها سهازماني(بلومکویسهت )2112 ،3و
همکاری و تعاون سازماني (میر )2112 ،1را افزایش مي دهد باال بودن اعتماد درون قوه مجریهه و
بین بخشهای مختلف این قوه ،ضعف در سایر منابع الزم برای ارتقها بههره وری را تها حهدی
جبران ميکند.
ـ ثبات در قوه مجریه

ثبا

در تصمیم های قانوني ،هنجارهای غیررسهمي ،و قواعهد رسهمي بهه عنهوان عوامهل

نهادی موثر بر ظرفیت سیاستگذاری معرفي شده اسهت .یکهي از مهمتهرین شهاخ
ظرفیت نهادی ،ثبا

ههای

نهادهای خلق شده برای خ مشي و پیشبینيپذیری موفقیتهای آنهها

است ( .)OECD,2113مشخصههای مربوط به شکلگیری ،عمل کردن ،ثبا  ،و ساختار کابینه
اثرا

مهمي بر خواص سیاست های عمومي خواهد داشت (اسهتین و توماسهي .)2113 ،2جابجهایي

مداوم وزرای کابینه ،بهینه سازی جزیي در تدوین و اجرای خ مشهيههای عمهومي ایجهاد
خواهد کرد .در عوض ،تصدیهای بلند مد
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باعهث سهاخت و برقهراری روابه بهتهر بها
1. Mcnight Et A
2. Ellonen
3. Blomqvist
4. Mayer
5. Stein And Tommasi

بروکرا های دائمي ميشود .تغییرا

مکرر در کابینه ،خت رهبری ایجهاد خواههد کهرد کهه

ممکن است به سکون بوروکراتیک و فسهاد منجهر شهود .عهده ای از صهاحب نظهران دلیهل
مدیریتي سازوکاری

ناهماهنگيها در دولت را برخي بيثباتيها در این حوزه مي دانند .ثبا

است که به همسوسازی برنامههای دولت کمک مي کند کما این که افرادی چون دانایيفهرد
( ،)1313ثقفي ( ،)1317و علویتبار ( ،)1313با عباراتي چون عدم ثبا

مجری ،بيثباتي سازماني پستهای مدیریتي ،بي ثباتي پستهای سازماني و جابجایي انفرادی و
گروهي مدیران از پستي به پست دیگر یا تغییرا

پيدرپي در سطح مدیران عهالي بهه ایهن

مفهوم اشاره نمودهاند.
ـ حافظه نهادی -تاریخی

در نظریه نهادی ،ظرفیت شناختي که از طریق خلق دانهش و پهردازش اطتعها

ایجهاد

ميشود ،حافظه نهادی را شکل ميدهد و سیاست گذاران را قهادر مهيسهازد تها مشهکت
پیچیده را درک و مدیریت کننهد (استیسهي .)1332 ،1حافظهه نههادی بهه مفههوم نهادینههسهازی
شبکهها و سیستمهای اطتعاتي و بهترین تجهارب در دولهت اسهت .هسهته اصهلي حافظهه
نهادی ،فقدان اطتعا

نیست بلکه ضعف مدیریتي در جریان اطتعها

اسهت کهه ممکهن

است پردازش ان را به موقع و کاربرپسندانه انجام ندهد و حافظه نههادی را تضهعیف کنهد.
تسهیم دانش ،پایگاه دادهای مربوط به بهترین عملکردها ،اسناد آنالیهن ،جلسها

مباحثهه و

مناظره 2و ایجاد شبکه درونسازماني مصادیقي از حافظه نههادی -سهازماني اسهت .حافظهة

مقاله پژوهشي :تعیینکنندههای ظرفیت سیاستگذاری در بخش دولتي ایران :یک مطالعه ترکیبي

در تصدی مهدیران

سازماني ،سابقه ای 3از سازمان است کهه در یهک مجموعهه از اسهناد در سهازمان در ،شهده
اسهت .ارتقهای حافظهه نههادی در بخهش دولتهي کشهورها ،از طریهق راهبردههایي هماننهد
مجموعههای منعطف سیاست به منظور تقویت یادگیری و بهبود دانش انجهام شهده اسهت.
حافظه نهادی قوی یعني توانایي انطباق با تغییرا  .انطباقپذیری نهادی به مفهوم ،پیشبینهي
تغییرا

اجتماعي توس سازمان ها و یا حداقل ایجاد مشوقهایي برای تسهیل سهازگاری و
1. Stacey
2. Discussion Forums
3. Record
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هماهنگي عاملها با تغییرا

است(انتونیها ،الونسهو و گارسهیا مهارتین .)2111 ،1بهازکوی و همکهاران

( )2111در جدیدترین تحقیقا

خود ،افول سیاست را با تمرکهز قهدر

و کهاهش حافظهه

نهادی مرتب دانسته است.
ـ نهادینهسازی روشهای برتر تدوین سياست

استقرار راههای انجام کارها لزوما بهر اسهاس نیازههای خهاص جوامهع ،احکهام قهانوني و
فصلنامه علمي مطالعا

دسترسي به منابع متفاو است .ظرفیهتهها در طهول زمهان تکامهل مهيیابنهد تها بتواننهد بها
موقعیتهای جدید انطباق پیدا کنند .استانداردهای نهادی به منظور الگوگیری از سهازمان ههای
دیگر ،توس دولتها طراحي شده است (پلوی و همکهاران .)2111 ،2بها نهادینهه شهدن روشههای
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برتر ،شاهد استواری در سیاستگذاری خواهیم بود .سیاستگذاری استور به مفهوم آن اسهت کهه
تصمیما

دولتي با پشیمانيهای بعدی همراه نخواهد بود .توسعه و اجرای موفق پهروژهههای

سیاست گذاری نیازمند فرآیندهای استوار و خوب تعریف شده ای است کهه تصهمیم گیهری را
تسهیل کرده و از سوء استفاده از منابع عموميدر فاز توسعه و اجرا جلوگیری کند.
ـ اراده سياسی در قوه مجریه

اراده سیاسههي عبههار

اسههت از تعهههد بههازیگران بههرای اتخههاذ اقههدام بههرای رسههیدن بههه

مجموعهای از اهداف .ارزیابي سیاستگذاران از ظرفیت خود برای اجرای اصتحا
آنها در ایجاد تعهدا

بر اراده

آینهده تهاثیر مهيگهذارد (موریسهوی و ورسهچور .)2113 ،3اراده سیاسهي در

طراحي و اتخاذ خ مشي مهم است .یعني درجهای که شهروندان فعهال و رهبهران سیاسهي
نسبت به اهداف و ابزار یک سیاست متعهد هستند (اسچولز و ونگ .)2113 ،1غالبها فقهدان تعههد
سیاسي(مثت تخصی

ناکافي منابع) منجر به شکست سیاست ميشهود .بهر اسهاس دیهدگاه

دیپو ساالمي ،)2111(2یکي از عوامل کلیهدی توفیهق توسهعه خه مشهي ،اراده سیاسهي بهه
خصوص در مرحله اجرا است.
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1. Antonio Alonso And Garcimartín
2. Pluye Et Al
3. Morrissey And Verschoor
4. Scholz And Wang
5. Dipo-Salami

ـ تفکر استراتژیک در قوه مجریه

اسهتراتژیکي اشهاره دارد

بر طبق فرازمند ( ،)2113بعد مفهومي ظرفیت نهادی به تفکرا

که با ایدههای نوآورانه ،مشروعیت ميیابد .بر طبق نظر محققان ،ارتقاء ظرفیهت خه مشهي
نیازمند تفکراستراتژیک و پیش بیني تغییرا

سیاست در مرحله تدوین سیاست

اسهت(گهومتز

و ولمن .)2111 ،1تفکر استراتژیک در وزارتخانههای دولت مهم است .تلقي از وزارتخانههههای
نوآوریها را ایجاد ميکند.یکي از مصاحبه شوندگان اظهار داشهت« :دولهتههای امهروز در
معرض طوفان ها ی تغییر هستند ،بنابراین دولت مردان هم بایداز طریق تفکر اسهتراتژیک ،و
سناریوسازی روندهای آینده را پیش بیني کنند».
ـ مقوله قابليتهای سياستگذاری

قابلیتهای سیاستگهذاری عمهدتا بهه توانهایيههای افهراد سیاسهت گهذار اشهاره دارد.
قابلیتهای خ مشيگذاری ،توانمندیهای فردی و گروهي خ مشهيگهذاران مشهتمل بهر
تخص

 ،تجربه ،توانایي ،کارآیي گروهي ،تعداد خ مشيگذاران و ...است .در ادامه ،برخي

اجزا و زیرمقولههای مهم قابلیتهای سیاستگذاری با تکیه بر مصاحبهها و ادبیا

تحقیهق

تبیین و بررسي ميشود.
ـ تخصص و تجربه خطمشی گذاری

اکثر مصاحبه شوندگان تاکید کردند که تخص
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دولتي به مثابه یک واحد تجاری استراتژیک منجر به ارتقای کیفیهت خهدما

آنهها شهده و

سیاستگهذاران در حهوزهههای مختلهف،

بسیار تعیین کننده است .فرآیند ارتقای ظرفیت در صورتي محقهق خواههد شهد کهه از منهابع
مختلف تخص

های خارجي با هدف رفع چالشهای تفکر بخشي در دولت ،اسهتفاده شهود

به خصوص وزرا در دسترسي به تخص

های خارجي ،نقشآفرین هستند آنها باید بهرای بهه

چالش کشیدن مشاورههای داخلي خدما مدني ،2از تخص

های خارجي بههرهمنهد شهوند.

در حقیقت به منظور تعریف دقیق مساله خه مشهي و تزریهق تخصه
کسب حمایت عامه و حرفهگران مختلف از سیاست ،باید به تخص

کارشناسهي بهه آن و
های خارجي متکي شد.

1. Goetz And Wollmann
2. Civil Service Advice
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به هر حال ،منابع سازماني و فکری تحت تملک دولت از قبیل تجربه یا تخصه

داخلهي یها

خارجي که وارد فرآیند خ مشيگذاری ميشود ميتواند منجر به شهکلگیهری سیاسهت ههای
منسجم ،با دوام و موجه (از حیث سیاسي) ،شود (کومینگ و ان رگارد.)2111 ،1
ـ کارآیی کميتههای سياستگذاری

کمیتهها دارای ماموریتهای داخلي و خارجي ميباشند .ماموریت داخلي کمیته توسهعه
فصلنامه علمي مطالعا

تخص

های سیاستگذاری و ارتقای گفتمان سیاست در درون دولت است .کمیتههها ایهن

کار را از طریق نشستها و کارگاههای دورهای و شبکهسازی ،انجهام مهيدهنهد .ماموریهت
خارجي کمیتهها ارتقای اثربخشي رواب بین سیاستگذاران بها سهازمان ههای دیگهر اسهت.
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همچنین کمیتهها به منظهور ارتقهای پروفایهل سیاسهتگذاری وزارتخانهههها ،بهرای آمهوزش
سیاستگذاران اختصاص ميیابند.
ـ توانایی مجموعههای سياست گذار
2

مجموعههای منعطف خ مشيگذار به طور متمرکز خ مشيها را زیر نظر داشهته و بها
وزرا پیوند برقرار ميکنند .این مجموعهها به سرعت مهيتواننهد بهه حهوزهههای خه مشهي
اختصاص داده شوند .نهضهت اسهتفاده از ایهن مجموعهههها بها ههدف تغییهر سهاختارهای
سیاستگذاری بخشي 3بوده است .دغدغه این است که باقي ماندن در یک حوزه خ مشهي
برای مد

طوالني ،منجر به خستگي ،جمود و عدم انعطاف خواهد بهود .بنهابراین ،کهارایي

مجموعههای خ مشيگذار در ارتقای ظرفیت و کیفیت سیاست گهذاری بهه عنهوان یکهي از
زیرمقولههای مهم شناسایي شد.
ـ آشنایی با ابزارها و مدلهای سياستگذاری

پیترز ( )1333استدالل ميکند که اگهر ظرفیهت خه مشهي مسهتلزم توانهایي در اجهرای
برنامهها و کسب اهداف باشد ،آنگهاه بخشهي از ظرفیهت خه مشهي حکومهت وابسهته بهه

32

1. Cummings And N_Rgaard
2. Flexible Policy Pools
3. Departmental Policy Structures

ابزارهای خ مشي در دسترس و بهرهبرداری به موقع از آنان است .وجهود یها عهدم وجهود
ابزار خ مشي مناسب است که امکان ارتقای خ مشيها را در سطح دولت فراهم ميکنهد.
ابزارهایي همانند درخت تصمیمگیری ،نمودار استخوان ماهي بهعنوان تکنیهکههای تهدوین
خ مشي و تهیه قانون ،در مصاحبهها مشهود بود .بنابراین شهناخت و بکهارگیری ابزارههای
است.یکي از نمایندگان مجلس در خصوص قابلیهتههای سیاسهتگهذاری اظههار داشهت:
«کارشناسي دقیق در تدوین قوانین ،یک ضرور

اسهت و بهرای ایهن موضهوع دو راهکهار

ميتوان برای دولت و مجلس مطر کرد :یک راه آن است که دولت قوانین مورد نظر خهود
را با بدنه کارشناسي که در وزارتخانه ها و ریاست جمهوری دارد تدوین کرده و لوایح قوی
مرکز پژوهش هها و بها

را جهت تصویب به مجلس ارایه کند .مجلس نیز با استفاده از قدر

کارشناسي قوی و بکارگیری مشاوریني از دانشگاهها در کمیسهیون ههای مجلهس مهي توانهد
طر های مطر در کمیسیونها را کامل و پخته تحویل جامعه دهد».

1

مقوله تعامالت محیطي مشارکت جويانه
تعامل بین دولت و سازمانهای خصوصي ،کسب و کارها و سازمانهای غیهر دولتهي در
موفقیت خ مشيها مهم است .آنچه که امروزه باعث ارتقای ظرفیت خ مشيهها مهيشهود
وجود شبکههای خ مشي است .شبکههای خ مشي پیوندی بهین محهی و دولهت ایجهاد
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سیاست توس سیاستگذاران ،یکي از شهرای مهوثر در ارتقهای ظرفیهت سیاسهتگهذاری

ميکنند .موفقیت کار در شبکه به توانایي مدیریت افقي مسائل 2در بین سهازمان هها بسهتگي
دارد ( .)OECD,2113اساسا فرآیند توسعه خ مشي باید رایزنانه و مبتني بر مشهارکت باشهد
در نظر گرفتن نیازهای همه نقش آفرینان و مردم باعث مهي شهود کهه سیاسهت در اجهرا بها
موفقیت همراه باشد .موفقیت سیاست بستگي به تناسب نیازهای جامعه ههدف و منطقههای
کردن سیاست دارد یعني تدوین سیاست بایهد تمهام جنبههههای منطقههای را کهه بهرای آن
طراحي شده است و به خصوص مردم آن منطقه به حساب آورد .در محی های سیاسي کهه
33

 .1ثروتي ،نماینده بجنورد در مجلس شورای استمي
2. Manage Issues Horizontally

چنین توافقاتي تسهیل ميشوند ،کیفیت خ مشيها ارتقاء یافتهه و انطبهاق پهذیری آنهها بها
شرای اقتصادی و اجتماعي افزایش ميیابند(استین و توماسهي .)2113 ،بهه اعتقهاد پیتهرز ()1333
بخش مهمي از ظرفیت خ مشي در تعامت

نهفته است .مهمترین رابطهها و فرایندها بهرای

تولید ظرفیت خ مشي ،میان بخشي است .ظرفیت خ مشيگذاری در قهوه مجریهه ممکهن
است مربوط به کلیت قوه مجریه باشد که در این صور

نوعي ظرفیت بخشي وجود دارد،

فصلنامه علمي مطالعا

اما نوعي از ظرفیت خ مشي هم به ظرفیت بین وزارتخانههها و نهادهها بها یکهدیگر ،حتهي
ظرفیت قوه مجریه با مجلس و سایر قوا اشاره ميکند.
ـ تعامل دولت -مجلس
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مهمترین محی نزدیک قوه مجریه ،مجلس است .بنابراین تعامل علمهي و سهازنده قهوه
مجریه و مقننه ،بهه عنهوان علهت و پهیش شهرط ارتقهای ظرفیهت تلقهي مهيشهود .یکهي از
سیاستگذاران ارشد کشور معتقد است« :هم اندیشي کانون های فکری دولت و مجلس بهرای
تدوین سند استراتژیک همکاری پیرامون دغدغه های مهم کشور مي تواند نویهدبخش فصهل
جدیدی از هم افزایي راهبردی بین دولتمردان و قانونگذاران باشد .یقینا هر میهزان مشهارکت
فعال بین سه رکن تصمیم ساز ،تصمیم گیر و قانونگذار تقویت و تسریع شود به همان میزان
موانع فراروی قانونگذاری نیز کاهش ميیابد» .1همچنین یکهي از کهارگزاران دولهت معتقهد
است« :دولت به عنوان نهاد اجرایي کشور مس ولیت خطیری را بر عهده خود مهي بینهد و بهه
همین دلیل ،احتیها ،دارد تها از حمایهت نهادههای دیگهر مخصوصها مجلهس کهه بهه زعهم
امامخمیني(ره) در راس امور است ،بهره مند باشد.»2
ـ تعامل دولت  -ملت

در حقیقت بخش مهمي از ظرفیت به کیفیت ارتباط سیاسهتگذاران و شههروندان بسهتگي
دارد و دولتها مي توانند در این حوزه هم به یهادگیری بازاندیشهانه 3دسهت یابنهد و ههم بهه
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 .1محمد جتلي ،رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای استمي
 .2محمدرضا خباز معاون امور تقنیني معاونت پارلماني رئیس جمهوری
3. Reflexive Learning

یههادگیری سیاسههت

1

(دونلههو

 .)2112 ،2بعضههي از دولههتههها از جملههه انگلسههتان و آمریکهها در

خصوص چگونگي درگیرکردن شهروندان در سیاسهتگذاری ،مبهادر
زیادی کردهاند

(دونلو  2111 ،دونلو

بهه انجهام تحقیقها

و راداییلي .)2113 ،3ارتقای ظرفیهت خه مشهيگهذاری بهه

خصوص در فاز شناسایي هوشمندانه مشکت

و مسائل ملي و تدوین خه مشهي عالمانهه،

اجتماعي ،سرمایه اجتماعي ایجاد خواهد کرد که در نهایت ظرفیت اجرایي دولت را تقویت
خواهد کرد (پلیدانو .)2111 ،باید خاطر نشان کرد که شمولیت و همراه کردن شهروندان در فاز
«درک یک ابتکار جدید خ مشي» 1بسیار حیاتي است .یکي از متولیهان سیاسهتگذاری ملهي
در مصاحبه خود با شبکه فارس اظهار داشت« :تعامل بها مهردم و اسهتفاده از ظرفیهت غنهي
شبکه نخبگان بیروني و سازمانهای دانش بنیان ،و جلسا
تبادل تجربیا

هماندیشي با نمایندگان مهردم و

با آنها در مرحله قبل از تدوین پیش نویس طر ها و لوایح باعث مي شود که

این طر ها و لوایح با کیفیت باالتری به مجلهس و دولهت ارائهه شهوند»(جتلهي .)1333،مقهام
معظم رهبری هم در خصوص تعامل دولت -ملت معتقدند« :اگهر ایهن همکهاری صهمیمانه
[میان ملّت و دولت] از دو سو شکل بگیرد ،یقیناً همه ی آنچهرا که جزو آرزوهای ما اسهت،
دستیافتني است و آثار آن را مردم عزیزمان به چشم خواهند دید».

2

ـ تعامل با ذینفعان

فرآیند سیاستگذاری به اندازهای پاره پاره و متکثر است که طیف وسیعي از ذینفعهان بها
عتیق و اولویتهای متفاو
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بدون تعامل با عامه مردم میسهر نخواههد بهود .درگیهری عامهه مهردم در قالهب گهروهههای

را در بر ميگیرد (کونسیدین و لویس .)2112،3گفتمهان و تعامهل بها

ذینفعان ،نقش ضروری در چارچوببندی مسائل و راهحلها ،ایفا مي کنند (هنسهن .)2111 ،7در

1. Policy Learning
2. Dunlop
3. Radaelli
4. Conception Stage Of A New Policy Initiative
 .2پیام نوروزی مقام معظم رهبری به مناسبت آغاز سال نو()1331/1/1
3. Considine And Lewis
7. Hansen
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بین محی های مختف دولت ،به جامعه مدني ،دانشگاهها ،دولتههای محلهي و شهبکهههای
مردمي ،اشاره فراواني شده است .تماس با دانشگاهها و مراکز تحقیقاتي برای وارد کردن افهراد
خارجي در تیمهای تحقیقاتي ميتواند کیفیت خ مشهيهها را ارتقهاء دههد .نتهایج تحقیقها
دانشگاهي ،منبع مهمي از شواهد برای سیاسهیون ،مشهاوران ،و خادمهان عمهومي اسهت .نقهش
دانشگاهها به خصوص در مرحله گفتمان خ مشهي مههم اسهت (هولهت ،رامهش و پهرل .)2113 ،1از
فصلنامه علمي مطالعا

بعدی دیگر نیز ارتباط دولت با کنش گهران خهار ،از خهودش سهبب مهي شهود دیهد واقهع
بینانهههتههری دربههاره امکانهها

و محههدودیتهههایش بههه دسههت آورد و بلنههدپروازیهههای

آرمانگرایانهاش تعدیل و به واقعیت نزدیک شود .یکي از مصاحبه شوندگان اظههار داشهت:
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«یک وزیر با چند گروه افراد سر و کار دارد ،همکاران فعلي ،دانشگاهیان جهوان و مسهن ،و
بازنشستگان و پیشکسوتان که این گروه گنجینههای کشور هستند .بنابراین ،یکي از وظایف
و ماموریت دولت و وزرا این است که یک ارتباط منطقي بین مجریان فعلهي ،بازنسشهتگان،
و دانشگاهیان ایجاد کنند»(ریاحي.)1333 ،
مقوله زيرساختهاي سیاستگذاري
زیرساختهای سیاستگذاری شامل ،ساختارها ،رویهها ،افراد و تکنولوژیههای جدیهد
است که از طریق مصاحبه و ادبیا

تحقیق شناسایي شده است .در ادامه مفاهیم زیر بیهانگر

مقوله زیرساخت سیاستگذاری است.
ـ پژوهشکده و پژوهشهای سياستگذاری

پژوهش در تمامي فازهای سیاستگذاری به منظور دسترسي بهه راه حهلههای خهتق و
مبتني بر شهواهد ضهروری اسهت(ویلیامسهون .)2113 ،2همچنهین یکهي از متخصصهان ملهي در
خصوص نقش پژوهش در سیاستگذاری عنهوان مهيکنهد« :تقویهت جایگهاه پهژوهش در
مراحل تدوین ،تنقیح ،تصویب سیاست ،کاهش حتي االمکان زمهان دسهتیابي نماینهدگان بهه
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1. Perl
2. Williamson

گزارشهای مرکز ،همافزایي علميبا سایر کانونهای تولید فکر و مستندسازی پژوهشهها و
ایجاد بانک مطالعا

پشتیبان قانونگذاری و نظار

پارلماني اولویت ههایي اسهت کهه مرکهز

مجلس ها با نزدیک به دو دههه سهابقه فعالیهت و بهه منظهور تقویهت جایگهاه پهژوهش در
مختصا

نظام قانونگذاری و نظار

پارلماني پیگیری مي کنهد .افهزایش سههم پهژوهش در

ميشود روند تنقیح قوانین با دقت و کیفیت باالتری دنبال شود»(جتلي.)1333 ،
ـ اتاقهای فکر(کانونهای تفکر)

کانونهای تفکر ،تحلیلهای مربوط به سیاست عمومي ،تحقیقا  ،مشاوره را انجهام داده و
مستقل از دولت و جنا های سیاسهي وارد عمهل مهيشهوند .در حهالي کهه نقهش اولیهه ایهن
سازمانهای جامعه مدني ،کمک به دولت برای درک و انتخاب درسهت راهحهل بهرای مسهائل
است (مک گان و بوچر ،)2117 ،1دامنه فعالیت کانون ها ی تفکر ،مشتمل بر چارچوب بنهدی مسهائل
سیاست ،پژوهش و تهدوین کتهاب و مقهاال  ،چکیهدهههای سیاسهت،تک نگهاری ،ارزیهابي
برنامههای دولت،انتشار یافتهههای تحقیقهاتي ،ایجهاد شهبکههها و مبادلهه اطتعها از طریهق
کارگاهها و سمینارها و ...است .به زعم یکي از محققان برجسته خ مشيگهذاری کشهور« :در
سالهای اخیر نقش کانونهای تفکر در ارتقای کیفیت خ مشيهای عمومياهمیت یافته اسهت
زیرا کانونهای تفکر در اتخاذ سیاستهای بهتر تهأثیر دارنهد و شهناخت ایهن تهأثیر از دیهدگاه
صاحبنظران و نخبگا ن مي تواند در جهت اتخاذ تصهمیما پایههای بهه منظهور اصهتحا

و
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مرحله تدوین پیش نویس طر و لوایح و پیشگیری از بکهارگیری قهوانین متعهارض باعهث

بهبود مشارکت آنان در چرخهی سیاستگذاریهای عمومي(تهیه دستور کار ،تهدوین ،اجهرا و
ارزیابي خ مشيها) اثربخش باشد (دانایي فرد و همکاران.)1331 ،
ـ انجمنهای خبرگی

پیچیدگي و چند بعدی بودن مسهائل سیاسهتگذاری ،ضهرور

توجهه بهه انجمهنههای

خبرگي را بیش از پیش افزایش داده است .دولتهای امروزه با چالشههای غیهر منتظهرهای
مواجه هستند .مسائل جدید و انتظارا

فزآینده شهروندان ایجهاب مهيکنهد کهه دولهتهها
37
1. Mcgann And Boucher

ظرفیت یادگیری و نواوری خهود را افهزایش دهنهد و از طرفهي دامنههای از همهاهنگي کهه
ساختارهای موجود از پس آنها بر نميآید را برقرار کنند .این زیر ساخت جدیهد کهه نویهد
بخش تحول در بخش دولتي و خار ،کردن سیاستگذاریها از خت را مي دهد ،انجمنهااي
خبرگي است .این انجمنها ،شبکههای همتا از کارگزاران هستند که سهاختارهای رسهمي را
میان بر زده تا از همدیگر یاد بگیرند و چالش هها ی جدیهد را مهدیریت کننهد .انجمهنههای
فصلنامه علمي مطالعا

خبرگي ميتوانند در پیوند بین سیاست و عمل به عنوان استراتژی کمکي فني 1عمهل نماینهد
(کشمن و همکاران.)2117 ،2
انجمنها از طریق گرد هم آوردن ذینفعان مختلف ،ظرفیت دولت را در تدوین و اجرای
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سیاست ها ی مبتني بر شواهد ارتقا مي دهند .ساختاربندی مسائل پیچیده ،تنظهیم و اسهتخوان
بندی استراتژیهای کنشي برای بهبود نتایج از نقشهای مهم انجمنهای خبرگهي در تغییهر
یک سیستم قلمداد شده است .بالخره این انجمنها با ساخت ظرفیت تشکیتتي مهيتواننهد
در تمام سطو خ مشيگذاری نقشآفرین باشند (کونیف لینهان.)2111 ،3
ـ زیرساخت دولت الکترونيک

دولت الکترونیک برای فراهم کردن شرایطي است که دولت ها بتوانند خهدما
بهصور

خهود را

شبانهروزی و در تمام ایام هفته به شهروندان ارائه کنند .سیستمي کردن و حرکهت

به سمت دولت الکترونیک ،مي تواند کیفیهت سیاسهت گهذاری را ارتقهاء دههد .ایهن امهر در
سال های اخیر به طور جدی در دستور کار دولتها قرار گرفته است و دولتمهردان نیروههای
خود را در راه تحقق چنین شرایطي بسیج کهردهانهد و درصهدد برآمهدهانهد کهه فرآینهدهای
سیاسي ،اقتصادی و اجتماعي را با کمک فناوری نوین ارتباطا
از این طریق به شیوه کارآمدتری به ارائه خهدما

و اطتعا

اصت کهرده و

بهه شههروندان بپردازنهد .توسهعه دولهت

الکترونیک در یک کشور نه تنها بهعنوان یک عامل استراتژیک در تدوین سیاسهتهها بهرای

1. Technical Assistance
31

2. Cashman Et Al
3. Cunniff Linehan

بهبود ادبیا

دیجیتال 1است ،بلکه به عنوان یک محتوای ضهروری بهرای تشهویق مشهارکت

شهروندان برای تعامهل بها دولهت بهرای بهبهود سیاسهت هها و مهدیریت در بخهش دولتهي
است(کریادو .)2113 ،2یکي از مصاحبه شوندگان در این خصوص اظهار داشت« :توجه به نظام
الکترونیک و توسعه دولت الکترونیک و رفتن به سمت سیستمي شدن و سیسهتمي کهردن از

ـ مستندسازی دانش و تجارب سياستگذاری

بر طبق پارسونز ،)2111( 3و پیترز ( ،)1333اسهتفاده نظهام منهد و اسهتراتژیک از دانهش
ميتواند عقتنیت ابزاری سیاستگذاری را بهبود بخشد .در واقع ،دولتها بها عقتیهيکهردن
فرآیند سیاستگذاری از طریق تحلیلهای هزینه و فایده سعي دارنهد ایهن فرآینهد را بهبهود
بخشند .پارسونز در بس نظریه «هدایتگری به جای پهارو زدن» ،بیهان مهيدارد کهه شهرط
وجود توانایي هدایتگری دولت این است که او بتواند دانهش مربهوط بهه سیاسهت را نقشهه
کشي و مدیریت کند (پارسونز.)2111 ،
بنابراین ،ثبت و ضب دانش بخش دولتي از طریق ساز و کهار هها ی نهوین ،بسهیار مههم
است .رویکرد پروژه محور و منعطف به سیاستگذاری ،نشان مهيدههد کهه وقتهي تهیمهها و
کمیتههای خ مشيگذاری از پروژه خ مشيگذاری جدا مي شهوند (اتمهام پهروژه) ،سهازو
کارهای تسخیر و مستندسازی آنچه که درطول فرایند آموخته شهده اسهت ،مههم اسهت .بهه
خصوص مستندسازی تجارب سیاست گذاری در پروژههای مختلف و تعیین اسهتانداردهای
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نکا

مورد توجه است»

(فروزنده.)1333 ،

خرو ،از فرایند پروژه ،عاملي در ردیابي مستندسازی است .بر اساس نظر یکهي از محققهان
مدیریت دولتي کشور :توجه به تجربههای تاریخي سیاست گذاری مهم اسهت ،چهرا کهه در
دانش جدید سیاست گذاری باید از تاریخ و گذشته درس بگیریم (الهواني .)1331:171 ،یکهي از
مصاحبه شوندگان معتقهد اسهت« :دولهت موفهق سهعي مهي کنهد از نقطهه نظهر پیشهینیان و
پیشکسوتان حداکثر بهرهبرداری را بکنند و از وجود آنها استفاده بکنند»

(ریاحي.)1333 ،
1. Digital Literacy
2. Criado
3. Parsons
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ـ زیرساخت آموزش

یک عامل کلیدی برای موفقیت در یک اقتصاد دانش بنیان ،آموزش است (مهومني و احسهاني.)1333 ،
تغییرا

ساختاری شدید در تکنولوژی و بازارها ،ضرور

تقویت زیرساختهای آموزشهي

را بخش ها ی خصوصي و عمومي افزایش داده است .زیر ساخت آموزش به مفههوم توانهایي
افراد و سازمان ها برای کسب و استفاه از دانش در فرآیند خ مشهي گهذاری اسهت .سهطح
فصلنامه علمي مطالعا

تجارب ،و مهار ها ی افراد مشتمل بر توانایي انجام تحقیقا

کاربردی ،روشهای آمهاری،

تحلیلهای سیاست،ارزیابي خ مشي ،پیشبیني و تحلیهل رونهد ،مهدل سهازی سهناریوهای
مختلف است .در مطالعه بازکوی و همکاران ( )2111بهبودها ظرفیت سیاسهت ،عمهدتا بهه
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دلیل تمرکز بر آموزشهای بلند مد

و عتقه مندی سیاستگذاران به نهوآوری بهوده اسهت.

بر اساس دیدگاه چهره ماندگار مدیریت ایران« :تحقق افق ها ی نهو در سیاسهتگذاری کشهور
تحقق نخواهد یافهت ،مگهر انکهه سیاسهت گهذاری بهه صهور

یهک سیسهتم آموزشهي در

دانشگاهها ایجاد شده و تدریس شود .این دورههای آموزشي باید به همراه دورههای تجربي
در مراجع و سازمان ها سیاست گذاری دنبال شود تا دانش جدید سیاست گذاری به صهور
حرفه ای در آمده و صور

عملي به خود

بگیرد» (الواني و شریف زاده.)117 :1331 ،

ـ فرهنگ سياستگذاری

امروزه ،رویکرد سنتي نسبت به سیاست گذاری ،مردود است .در رویکرد سنتي ،خادمهان
مدني پیشنهاد ميدادند 1وزرا تصمیم ميگرفتند دولهت مشهروعیت مهيبخشهید و دیگهران
اجرا مي کردند اما امروزه ،بذل توجه به عقاید اصلي و اصولي دیگران ،بهه مفههوم فرهنهگ
نوین سیاست گذاری است .ایجاد و نهادینه کردن فرهنگ سیاست گذاری نوین در جامعه بهه
مفهوم ان است که ارائه پاسخهای کامل به مشکت

پیچیده صرفا از طهرف دولهت مرکهزی

امکان پذیر نیست .بنابراین در فرهنگ سیاست گذاری ،برای راهحلهای یک مساله ،ایدههای
فراواني وجود دارد که سیاست گذاران باید در شبکههای بیروني به جستجوی آن بپردازنهد.
بنابراین ،براساس فرهنگ خ مشيگذاری ،سیاسهتگهذاران دولهت مرکهزی بهه تنههایي در
11
1. Civil Servants Advising

پروژهها و ابتکارا

سیاست دخیل نیستند و این ذهنیت را دارند کهه سیاسهت گهذاری یهک

فرایند مستمر ،طوالني مد  ،رفت و برگشتي و تکاملي است که مستلزم مشارکت ذینفعهان
مختلف است (هولس ورس و روتر.)2111 ،1
جدول .9تعیین کنندههاي ظرفیت سیاستگذاري در قوه مجريه
مقولهها

منبع کد

مفاهيم

قابلیتهای
نهادی قوه
مجریه

میزان اراده سیاسي در قوه مجریه
ساختار و مشخصههای کابینه(ثبا

کابینه)

حافظه نهادی قوی
تفکر استراتژیک در قوه مجریه
سطح اعتماد در قوه مجریه
تخص

فني خ مشيگذاران

میزان کارآیي مجموعههای خ مشيگذار
تعیین

قابلیتهای

میزان توانایي کمیتههای فني خ مشيگذاری در قوه مجریه

کنندههای

سیاستگذاری

میزان آگاهي سیاستگذاران از مدلهای سیاستگذاری

داخلي

میزان تجربه خطمشيگذاران

مصاحبه و

میزان آشنایي سیاستگذاران با ابزارهای خ مشيگذاری

ادبیات

کانونهای تفکردر قوه مجریه

سیاستگذاري

وجود فرهنگ خ مشيگذاری در قوه مجریه
زیرساخت دولت الکترونیک و فناوریهای نوین
زیرساختهای

انجام پروژههای تحقیقاتي درباره خ مشيگذاری

سیاستگذاری

وجود زیرساخت آموزش درباره سیاستگذاری
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نهادینه شدن روشهای برتر تدوین خطمشي در قوه مجریه

مستندسازی تجارب خ مشيگذاری
وجود انجمنهای خبرگي ()community of practice
در قوه مجریه
تعیین

تعامت

کیفیت تعامل با ملت

کنندههاي

محیطي

کیفیت تعامل با مجلس

خارجي

مشارکتي

کیفیت تعامل با ذینفعان
11
1. Hallsworth And Rutter

يافتههاي فاز کمي :مدل اندازهگیري تعیینکنندههاي ظرفیت سیاستگذاري
در این بخش مدلهای اندازه گیری به همراه بارهای عاملي آنها نشهان داده شهده اسهت و در
مدل ساختاری ه مسیری تحقیق ،ضرایب رگرسیوني ارائه شده است(شکلهای  3و 1و .)2

فصلنامه علمي مطالعا
مدیریت راهبردی دفاع ملي ،سال سوم ،شماره  ،12زمستان 1331
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شکل  .9مدل اندازهگیري تعیینکنندههاي ظرفیت
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يافتههاي فاز کمي :مدل اندازهگیري ظرفیت سیاستگذاري
همانطور که در شکل  3دیده مي شود ،بارهای عاملي مربوط به متغیرههای مشهاهده
شده و ارتباط آنها با متغیر پنهان ظرفیت سیاسهتگذاری ،بسهیار بهاال اسهت .بهه عبهار
دیگر ،شش متغیر مشاهده شده توانایي سنجش ظرفیت سیاستگذاری در قوه مجریهه را
داشته اند .شاخ

ها ی برازش مدلهای اندازه گیری و مدل ساختاری -مسیری تحقیهق

فصلنامه علمي مطالعا

در جدول  7نشان داده شده و در شکل شماره  ،2خروجي مدل اصهلي تحقیهق عینها از
نرم افزار آموس آورده شده است که در آن بارهای عهاملي متغیرههای مشهاهده شهده و
ضرایب رگرسیوني نشان داده شده است .در شکل  2هم مدل کلي تحقیق عینها از نهرم
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افزار استخرا ،شده است.

شکل  .1مدل اندازه گیري ظرفیت سیاستذذاري

11

جدول  .7شاخصهاي برازش مدلهاي تحقیق
نوع شاخص

CMIN/DF

مقدار استاندارد

بین  1تا 2

IFI

P

TLI

CFI

RMSEA

بزرگتر یا

کمتر از

بزرگتر یا

بزرگتر یا

کوچکتر از

مساوی 1/3

1.12

مساوی 1/3

مساوی 1/3

1/11

مدل اندازه گیری
تعیین کنندههای

2111

1.113

1

1.121

1.111

1.3

مدل اندازه گیری
ظرفیت سیاستگذاری
مدل ساختاری
تحقیق

31.3

1.31

1.113

1.11

1.311

1.113

1.123

1.311

1

1.132

1.311

1.13

شکل  .0مدل ساختاري ا مسیري تحقیق

مقاله پژوهشي :تعیینکنندههای ظرفیت سیاستگذاری در بخش دولتي ایران :یک مطالعه ترکیبي

ظرفیت سیاستگذاری

12

نتيجهگيری و پيشنهادات
این تحقیق ،بهدنبال یک مطالعهه جدیهد و اکتشهافي در حهوزه ظرفیهت سیاسهتگذاری و
به خصوص تعیینکنندههای آن بوده است .تاکنون تحقیقي که بتواند ابعهاد مختلهف ظرفیهت
سیاستگذاری و عناصر اثرگذار بر آن را تبیین کند ،وجود نداشته و یا محدود بهوده اسهت.
عمدتا تحقیقا

گذشته به دنبال سنجش ظرفیت سازماني بودهانهد و در خصهوص ظرفیهت

فصلنامه علمي مطالعا

سیاست هم مطالعا

ترکیبي صور

نگرفته است .در این تحقیق ضمن دستهبنهدی تعیهین

کنندههای ظرفیت خ مشيگذاری ( به عنوان متغیرهای مستقل) ،سعي شده است ابعاد خهود
ظرفیت خ مشيگذاری ( به عنوان متغیر وابسته) هم شناسایي و نامگذاری گهردد و بهه ایهن
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ترتیب فاز کیفي تحقیق ،تکمیل شود .در فاز کمي تحقیق ،برآورد و اندازهگیری کمي مدل بهر
اساس دادههای چند وزارتخانه و سازمان های تابعه قوه مجریه انجهام شهد .پهس از اجهرای
مدلها در نرم افزار آموس ،معناداری وزن های رگرسیوني و بارهای عهاملي تسهت شهد کهه
نتایج در سطح اطمینان  32درصد حکایت از برازش مدلهای اندازهگیهری و سهاختاری بها
دادهها دارد .بر اساس مدل نهایي تحقیق ،ضریب مسیر بین تعیهین کننهدههها و ظرفیهت71 ،
درصد اسهت .ایهن مقهدار بیهان مهي کنهد کهه بهیش از پنجهاه درصهد از واریهانس ظرفیهت
سیاست گذاری در قوه مجریه ،توس تعیهینکننهدههها ،پوشهش داده شهده اسهت .در ادامهه
پیشنهادا

تحقیق آورده شده است:

باتوجه به اینکه یکي از ابعاد ظرفیت سیاسهتگهذاری ،پهایش و شناسهایي مسهائل ملهي
است ،بنابراین ،پیشنهاد ميشود:
 ساز و کارههای مسهاله شناسهي زودهنگهام در ابعهاد مختلهف فرهنگهي ،سیاسهي،اجتماعي ،نظامي و ...در قوه مجریه احصاء شود تا مساله تبهدیل بهه بحهران نشهود
(تاسیس رصدخانهی مس لهیابي ملي).
 آموزش فني نوین برای سیاست گذاران در حوزههای مختلهف از جملهه آمهوزشدرخت تصمیم ،نمودار استخوان ماهي و ....ارائه شود.

13

 -با توجه به اینکه بستههای سیاستي در کوران حواد

محیطي دچار شکست مهي-

شوند ،پیشنهاد ميشود اسناد علمي پشتیبان سیاستگذاری در خصوص نظام منهد
بودن سیاست(الیحه) یا اسناد تحلیلي پشتیبان ارائه شود.
 شبکهسازی در بین قوه مجریه ،مقننه ،بخش خصوصهي و جامعهه بهه طهور جهدی موضوع هماهنگي در قوه مجریه از طریق اتکا بهه دولهت افقهي تقویهت آن دنبهالشود.
 رویکرد حرفهگرایي در قوه مجریهه بهه جهد اجهرا شهود و هماننهد سهازمان نظهامپزشکي ،کلیه سیاستگذاران ملزم به اخذ گواهینامه تخصصي سیاستگذاری شوند.
 برای ارزیابي نتایج و پیامدهای سیاست ها ی دولتي در هر یک از استان ها ی کشور،کمیته دائمي از نخبگان جوان استانها تشکیل شود و سیاست مورد نظر به طور نظام
مند پیگیری و اصت شود.
 واقعیت آن است که در حوزههای مختلف کشور «بحرانِ تشخیگونهای که بدون تشخی

» وجود دارد به

دقیق ،نسخهای پیچیده ميشود که نه تنها مساله را حهل

نميکند ،بلکه آن را تبدیل به بحران ميکند .پیشنهاد ميشود که در تشخی

دقیق

مسائل عتوه بر کانالهای رسمي ،از تماشاگران خارجي و کانال های غیهر رسهمي
هم استفاده شود.

مقاله پژوهشي :تعیینکنندههای ظرفیت سیاستگذاری در بخش دولتي ایران :یک مطالعه ترکیبي

دنبال شود و در این راستا از الگوهای واسطهگری دانش ،استفاده شود.
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